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RESUMO 

Neste período denominado ‘Era do Conhecimento’, utilizar os recursos tecnológicos disponíveis 
para o compartilhamento do conhecimento torna-se essencial para a ampliação do saber. Diante 
disso, o objetivo geral deste trabalho é analisar como ocorre o compartilhamento do conhecimento 
por intermédio de vídeos, em uma turma de Pós-graduação stricto sensu de uma Instituição de 
Ensino Superior (IES) do norte do Paraná. Para tal, do ponto de vista metodológico, esta pesquisa 
aplicada se enquadra, quanto ao procedimento, como um estudo de caso. Como principal 
resultado, observa-se que, com base nas análises das interpretações pessoais dos integrantes do 
grupo de trabalho utilizado na pesquisa, o exercício da prática de compartilhamento da Gestão do 
Conhecimento, empregados na preparação e elaboração dos vídeos resumos, facilitaram no 
processo de aprendizagem. Verificou-se que o conhecimento assimilado por esta tecnologia 
transpassou o que estava apenas em textos, trazendo significativas contribuições, advindas das 
experiências e das discussões, facilitando a aprendizagem por meio da Gestão do Conhecimento 
e proporcionando a transformação do conhecimento tácito em explícito. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem; Compartilhamento do Conhecimento; Gestão do Conhecimento; 
Vídeos. 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

Em uma sociedade de rápidas transformações, de incertezas, de grande 
competitividade e com grande volume de dados e informações, a Gestão do 
Conhecimento tem se destacado como uma estratégia para qualquer organização que 
queira sobreviver nesta nova economia. Isto porque, diante deste cenário, o capital 
intelectual se tornou o maior diferencial e a maior vantagem competitiva de um órgão. Os 
ativos intangíveis, a exemplo do conhecimento, passaram a ter tanto, ou até mais valor do 
que qualquer outro. 

Com a necessidade de se potencializar ações neste sentido, inúmeras 
organizações têm buscado lapidar seu ativo intangível. Na área educacional não é 
diferente, iniciativas neste meio, onde a busca pelo conhecimento e o sucesso na 
aprendizagem são desafios constantes dos professores (DIOGO et al., 2015). Assim, 
utilizar recursos tecnológicos disponíveis para o compartilhamento do conhecimento, 
torna-se essencial para sua ampliação organizacional, inclusive em organizações 
escolares, pois “pensar no processo de ensino e aprendizagem em pleno século XXI sem 
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o uso constante dos diversos instrumentos tecnológicos é deixar de acompanhar a 
evolução que está na essência da humanidade” (SILVA; CORREA, 2014, p. 26).  

Dentre as tecnologias para o compartilhamento de conhecimento, é perceptível que 
o número de pessoas que utilizam celulares e smartphones vêm crescendo de maneira 
intensa. Essa utilização ocorre para as mais diversas finalidades, que vai desde o uso 
pessoal, corporativo e até mesmo institucional. Desta forma, no meio educacional, o uso 
de smartphones é considerado por muitos como prejudicial à aprendizagem, uma vez que 
dispersa a atenção de alunos, que muitas vezes preferem acessar as redes sociais 
através de seus celulares a prestar atenção em conteúdos elencados como importantes 
para sua formação (SILVA; CORREA, 2014). Todavia, muitos recursos desses aparelhos 
podem ser utilizados a favor desse processo, a exemplo do compartilhamento de 
conteúdos educativos. 

O compartilhamento do conhecimento está relacionado com o início do próprio 
conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI, 1997), estabelecendo assim, um papel 
fundamental para a modificação nas organizações, pois o conhecimento compartilhado 
auxilia em novas idéias, produtos e serviços (ORDAZ; CRUZ; GINEL, 2009). Uma forma 
de viabilizar esse conhecimento é aplicando metodologias de compartilhamento de 
conhecimento entre indivíduos, departamentos e setores em empresas e/ou 
organizações. 

Atribui-se o compartilhamento de conhecimentos ao know-how e às referências ao 
trabalho, como auxílio na colaboração de deliberação de problemas, expandindo ou 
realizando novas políticas ou estratégias (CUMMINGS, 2003; PULAKOS; DORSEY; 
BORMAN, 2003). Compreende-se então, que o compartilhamento do conhecimento é 
articulado como procedimento colaborativo. Sendo assim, a metodologia necessita ser 
afável, para que a origem e o receptor do compartilhamento se auxiliem e sejam 
favorecidos com os resultados. 

De acordo com Davenport e Prusak (1999), o modo de compartilhar conhecimento, 
no âmbito organizacional, não é tão simples. Conforme os indivíduos compreendem um 
interesse expressivo nos conhecimentos já possuídos, os processos de compartilhamento 
de conhecimento, com seus parceiros, podem ser dificultados por impasses a esse 
compartilhamento (HONG; SUH; KOO, 2011). 

Desse modo, o compartilhamento do conhecimento é um processo do ciclo da 
Gestão do Conhecimento, utilizado por diversas organizações, tal como a indústria de 
software. Bartol e Srivastava (2002) definem compartilhamento de conhecimento como 
sendo subdivisão de informações, ideias, sugestões e experiências organizacionalmente 
relevantes do indivíduo com outros, afirmando que o compartilhamento de conhecimento 
é um elemento essencial dos sistemas de Gestão do Conhecimento. Dyer e Nobeoka 
(2000) reiteram que para ocorrer o compartilhamento do conhecimento nos ambientes, 
além das motivações, a interação social é de suma importância.  

Entretanto, os indivíduos apresentam inúmeros conceitos do que é significativo 
compartilhar. Além disso, outros elementos também afetam no compartilhamento do 
conhecimento (HONG; SUH; KOO, 2011), como costumes, crenças, e, valores individuais, 
que compõem a cultura organizacional (DI CHIARA; ALCARA; TOMAEL, 2010). Assim, a 
formação de conhecimento se dá em uma interpretação diferente daquela orientada 
meramente à aquisição. 

Ainda, a criatividade, expertise, conhecimento, habilidades e métodos utilizados na 
rotina de trabalho são itens vistos como vantagens que o indivíduo pode proporcionar 
para os ambientes em que está inserido, uma vez que são características individuais que 
estão na mente de cada um. Portanto, não passíveis de cópia por qualquer outra pessoa 
ou organização e, assim, um ativo que pode fazer a diferença e agregar valor e inovação 
tecnológica e organizacional (POSSOLI, 2012). 
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Assim, a Gestão do Conhecimento surge para gerenciar este capital intelectual nas 
organizações. Sveiby (1998, p. 1) define a Gestão do Conhecimento como “a arte de 
gerar valor a partir de bens intangíveis da organização”. Stewart (2002, p. 172) 
complementa ao afirmar que a Gestão do Conhecimento é “identificar o que se sabe, 
captar e organizar esse conhecimento e utilizá-lo de modo a gerar retornos”. Já Mattera 
(2014), explica que a Gestão do Conhecimento é um processo com objetivos definidos, 
onde são agregadas metodologias e ferramentas que proporcionam um ambiente de 
aprendizagem e compartilhamento de informações, gerando eficiência e competitividade 
para as organizações.  

Para que a Gestão do Conhecimento aconteça de forma eficiente, práticas e 
ferramentas estratégicas são utilizadas neste processo. Possoli (2012) considera que as 
ferramentas de GC promovem inovação nos processos: 

 
[As ferramentas] resgatam os elementos tácitos do conhecimento – que, 
naturalmente, são subjetivos e estão presentes de modo horizontal nas empresas 
– e os põem a disposição dos diferentes níveis de tomada de decisão, o que 
engloba desde as decisões cotidianas até grandes diretrizes corporativas. Por 
meio disso, os elementos são transformados em mais um ativo dos capitais 
diferentes e complementares da empresa (POSSOLI, 2012, p.46). 

 

Para Davenport e Prusak (1998), as ferramentas de Gestão do Conhecimento 
possuem a função de reproduzir parte do conhecimento que existe na mente das 
pessoas, nos documentos e rotinas organizacionais para, na sequência, disponibilizar 
este conhecimento para toda organização. Se o conhecimento não fica disponível para 
ser utilizado, ele não agrega valor para as pessoas e organizações. Neste caso, as 
ferramentas seriam um suporte, na maior parte das vezes tecnológico, para que este 
conhecimento realmente possa fluir e se transformar em vantagem competitiva. Dutra et 
al. (2014, p.1198), complementa ao afirmar que as ferramentas de Gestão do 
Conhecimento “são aquelas que possibilitam tratar, de modo sistemático e intencional, o 
conhecimento”. 

O manual da Asian Productivity Organization (APO) (2010), classifica o 
compartilhamento de vídeo como uma ferramenta de Gestão do Conhecimento que pode 
ser usada para criar, armazenar e compartilhar o conhecimento. O uso do vídeo como 
compartilhamento do conhecimento na educação já é uma realidade, com a pulverização 
dos cursos técnicos e graduação a distância, que é uma modalidade de ensino 
considerada flexível e eficiente para aqueles que buscam uma alternativa ao método 
tradicional. Segundo Nunes (2013), a técnica de compartilhamento de vídeo consiste em 
publicar conteúdo no formato de vídeo para um público específico ou para todos. 

Dentre os benefícios do uso do vídeo na educação, pode-se mencionar a gestão do 
tempo, pois os alunos podem se organizar de maneira flexível, assim como em um ensino 
a distância, para se beneficiar do conteúdo, que já está previamente registrado, além da 
facilidade do compartilhamento do conhecimento, independente da localização ou horário. 
Além disso, Nunes (2013), também atribui como benefício de utilização dessa técnica o 
fato dela ser um meio propício para a captura, compartilhamento e consumo de 
conhecimento. 

O compartilhamento do conteúdo através de vídeo é facilitado pelo uso de 
smartphones, visto que esses dispositivos oferecem importantes recursos para gravação, 
edição e compartilhamento desse material. Vale ressaltar que, apesar de todos os 
benefícios mencionados, o manual da APO (2010), discorre algumas situações em que o 
uso do vídeo não é recomendado, sendo elas: 

I) Quando não há uma boa conexão de internet, pois os arquivos em vídeo são 
mais “pesados” que arquivos em áudio, por exemplo; 
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II) Se o público alvo precisar ter as informações de maneira mais facilitada, 
recomenda-se o uso de texto, pois o vídeo é um meio serial; 

III) A criação de vídeo é um processo demorado, portanto, se a informação 
repassada é algo susceptível a muitas mudanças, a melhor forma de compartilhar o 
conteúdo é na forma textual (APO, 2010). 

Diante disso, o objetivo geral deste trabalho é analisar como ocorre o 
compartilhamento do conhecimento, por intermédio de vídeos em uma turma de Pós-
graduação stricto sensu, de uma Instituição de Ensino Superior (IES) do norte do Paraná. 

Faz-se importante destacar, que a utilização de vídeos para o compartilhamento do 
conhecimento, além dos benefícios já citados, também tem como vantagem tornar os 
alunos expectadores de si mesmo, promovendo uma maior interação entre si e entre o 
conteúdo. Além disso, possibilita uma interpretação do conteúdo pelos próprios 
acadêmicos, resultando em maior produtividade e diferente da metodologia tradicional 
que apresenta boa parte da interpretação do conteúdo pelo professor. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
O trabalho, quanto a sua natureza, caracteriza-se como sendo uma pesquisa 

aplicada. Para a realização do referido estudo, foi selecionada uma turma de Pós-
graduação stricto sensu, de determinada instituição de ensino superior (IES) da região 
norte do Paraná, que compartilha conhecimentos através do uso de vídeos. Com isto, 
quanto ao procedimento, esta pesquisa se enquadra como um estudo de caso, que é 
visto como o método que visa compreender fenômenos sociais complexos, preservando 
as características holísticas e significativas dos eventos da vida real (YIN, 2015). Já 
quanto aos objetivos, ela é exploratória, pois houve o envolvimento direto dos 
pesquisadores para a familiarização com universo investigado e levantamento de 
informações que subsidiaram a análise dos dados e entendimento. Quanto à abordagem, 
a pesquisa é qualitativa. Para a sua operacionalização, a pesquisa foi dividida em quatro 
etapas: 

1- Na primeira etapa, os alunos foram divididos em grupos de trabalho, sendo 
realizada a proposta de leitura de textos, de forma integral e tradicional pelos alunos, com 
posterior debate em sala de aula; 

2- Na segunda etapa foi selecionado um dos grupos de trabalho e proposto o 
modelo de resumos em vídeos, de forma que os alunos realizassem a leitura prévia e 
produzissem vídeos resumos para compartilhamento com seu grupo de trabalho; 

3- Na terceira etapa os alunos participantes realizaram a gravação de vídeos 
resumos, e de forma consequente o compartilhamento dos vídeos; 

4- Na quarta etapa os alunos, pertencentes ao grupo de trabalho, dissertaram 
sobre suas impressões positivas e críticas acerca de sua participação, visando 
compartilhar suas expectativas e posicionamentos com relação à proposta. 

Evidente que, durante a realização do estudo, os alunos foram orientados que não 
se tratava de uma substituição da leitura dos textos pela mera visualização dos vídeos, 
mas sim, a utilização destes como uma ferramenta de apoio no processo de 
aprendizagem. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
Para obtenção dos resultados, os alunos pertencentes ao grupo de trabalho 

selecionado, conforme a quarta fase, foram convidados a dissertar suas considerações 
acerca da proposta, visando compreender as impressões positivas e críticas. De acordo 
com os feedbacks dos membros integrantes, quanto as suas impressões na participação 
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da pesquisa, é perceptível que informações e discussões sobre os textos estudados 
geraram uma maior aderência do conhecimento.  

Liu e Phillips (2011) destacam que incentivar os indivíduos a compartilharem 
conhecimentos úteis, pode assegurar vantagem competitiva para as organizações e 
melhorar o seu desempenho, a sua produtividade e a sua capacidade de inovação.  

Os vídeos gravados e produzidos pelos alunos foram enviados para serem 
armazenados em um grupo do WhatsApp, criado pelos próprios alunos, no qual todos os 
participantes são administradores, tornando o conhecimento compartilhado disponível em 
um espaço livre para discussões e inferências. Diante dos resultados tem-se: 

- O pós-graduando A destacou positivamente o fácil manuseio através do celular, 
gerando maior facilidade de expressão pela fala do que pela escrita e uma melhor 
memorização do conteúdo. Outro ponto positivo relatado pelo discente é que a prática 
auxiliou na sua desinibição no contato com a câmera e na sua oratória em seminários. 
Quanto aos aspectos críticos, ele relatou também que foi preciso muita preparação 
(dedicação de tempo para leitura) para uma compreensão dos textos a ponto de poder 
explicar. Outra dificuldade relatada foi em relação ao tamanho de alguns arquivos que, na 
maioria das vezes, necessitava de um aplicativo para deixar com um tamanho compatível 
para o compartilhamento.  

- O pós-graduando B, salientou que a experiência de participação no 
compartilhamento só teve pontos positivos. Segundo ele, pessoalmente o conhecimento 
ficou mais acessível e fácil para que absorvesse as informações. Com isto, ele teve uma 
compreensão maior sobre os conteúdos debatidos. 

- O pós-graduando C defendeu que o compartilhamento dos vídeos promoveu 
maior dinâmica no processo de aprendizagem, contribuindo para o enriquecimento das 
discussões, visto que os alunos compartilharam informações que foram além dos textos, 
expondo suas opiniões, experiências, análises e impressões, sendo que os vídeos 
resumos serviram como um meio de integração entre os membros do grupo.   

O Quadro 1 traz uma síntese dos pontos positivos e negativos do 
compartilhamento do conhecimento, por intermédio de vídeos, apontados pelos alunos de 
uma Pós-Graduação stricto sensu de uma IES do norte do Paraná.  
 
Quadro 1: Síntese dos pontos positivos e negativos do compartilhamento do conhecimento por 
intermédio de vídeos 
Pontos Positivos Pontos Negativos 

- Fácil manuseio através do celular; 
- Maior facilidade de expressão pela fala do que 
pela escrita; 

- Necessidade de dedicação de tempo extra para 
compreensão dos textos; 
- Tamanho dos arquivos dos vídeos. 

- Ampliação da memorização do conteúdo;  
- Melhora da oratória;  
- Maior facilidade para acessar o conhecimento;  
- Maior compreensão dos conteúdos debatidos.  

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Através da análise dos resultados, pode-se afirmar que cada integrante do grupo 

apresentou uma melhora no processo de aprendizagem, ainda que de forma distinta. 
Nesse sentido, pode-se concluir que a utilização estratégica dos vídeos resumos 
contemplou as diferenças e características dos pós-graduandos na aderência do 
conhecimento. Conforme Schwartzan (1999), a aprendizagem de cada aluno submete-se, 
entre outras vertentes, da heterogenia agregada aos sistemas neurológicos e de 
atribuições intrínsecas do seu sistema motor, como a linguagem, a percepção, o esquema 
corporal, a temporalidade e a lateralidade. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Com base nas análises das interpretações pessoais dos integrantes do grupo de 

trabalho utilizado na pesquisa, pode-se afirmar que o exercício das práticas de 
compartilhamento da Gestão do Conhecimento, empregados na preparação e elaboração 
dos vídeos resumos, facilitou o processo de aprendizagem de forma a garantir que o 
conhecimento transpassasse além do que estava apenas nos textos, trazendo 
importantes contribuições, advindas das experiências e das discussões, facilitando o 
compartilhamento do conhecimento por meio de práticas de Gestão do Conhecimento e 
proporcionando a transformação do conhecimento tácito em explícito. 
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